
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Pismo okólne nr 6 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

 

w sprawie relacji między pełnomocnictwami cywilnoprawnymi do czynności prawnych  

zwykłego zarządu oraz pełnomocnictwami w zakresie procedur o udzielanie zamówień 

publicznych 

 

 

§ 1 

1. W związku z występującymi w praktyce wątpliwościami, co do wzajemnej relacji  

między pełnomocnictwami cywilnoprawnymi do czynności prawnych zwykłego zarządu 

oraz pełnomocnictwami w zakresie procedur o udzielanie zamówień publicznych, wyjaśnia 

się, co następuje: 

1) pełnomocnictwa ogólne, do dokonywania w imieniu Politechniki Warszawskiej  

czynności prawnych zwykłego zarządu, w tym zaciągania zobowiązań do określonej 

kwoty, nie obejmują upoważnienia do dokonywania w imieniu Politechniki 

Warszawskiej, jako zamawiającego, czynności prawnych i faktycznych niezbędnych 

do przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych. Zatem osoby 

posiadające pełnomocnictwo ogólne, a nieposiadające pełnomocnictwa z zakresu 

zamówień publicznych, nie mogą reprezentować Uczelni jako zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia nr 85/2021 Rektora PW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej, 

zwanego dalej „Regulaminem”;  

2) osoby niepełniące funkcji przedstawiciela zamawiającego, w rozumieniu w/w 

Regulaminu, a będące pracownikami zamawiającego, mogą otrzymać jedynie: 

a) pełnomocnictwo okresowe, na czas nieobecności osoby pełniącej funkcję 

przedstawiciela zamawiającego (§ 5 ust. 8 Regulaminu), uprawniające do 

dokonywania w imieniu PW jako zamawiającego, czynności prawnych i 

faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień 

publicznych, w tym do zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków 

pieniężnych oraz podpisywania odpowiednich umów do kwoty określonej w 

pełnomocnictwie, 

b) pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu PW czynności prawnych i 

faktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia procedur w trybie 

pozaustawowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w tym do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów do kwoty 

nieprzekraczającej wysokości, o której mowa w w/w art. 2 pkt 2 ust. 1; 

3) wnioski w sprawie pełnomocnictw, o których mowa w pkt 2, wraz z uzasadnieniem, 

należy kierować bezpośrednio do Rektora PW;  

4) przy ubieganiu się o pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2, stosuje się przepisy 

zarządzenia nr 136/2020 Rektora PW z dnia  4 listopada 2020 r. w sprawie udzielania 

przez Rektora pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru;  

5) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 2, nie mogą być udzielone pełnomocnikom 

ds. zamówień publicznych. 

 



§ 2 

 

Traci moc pismo okólne nr 1/2012 Rektora PW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie relacji 

między pełnomocnictwami cywilnoprawnymi do czynności prawnych zwykłego zarządu oraz 

pełnomocnictwami w zakresie procedur o udzielanie zamówień publicznych. 

 

§ 3 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

     REKTOR  

 

 

 

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba   

 

 

 

 


